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Beste mensen!
Even een berichtje uit stadstuin Allegro.
Woensdag hebben Margriet, Tilly, Marianne,
Silvia en Ellen zich onder meer bekommerd om
de schoenlappers planten: het is een prachtige
hoek geworden, rond de boom op de hoek van
Pandarve! Met het onkruid dat daar vandaan
kwam is de wal achter de laurierstruiken een
beetje verlengd. Margriet - die er zaterdag
natuurlijk ook geweest is, sorry dat ik je naam
vergat te noemen! - heeft ook bijna alle
planten water gegeven. Die zandgrond droogt snel uit. Het is een
wonder dat de wilgen - dode stokken leken het - desondanks uitbotten!

Wil is de hele dag bezig geweest met de zonnepanelen en de verlichting,
geholpen door Anton die ook een flink stuk kabelgoot heeft gegraven.
Zwaar werk! Inmiddels zijn er ledlampen geplaatst. Wanneer kunnen ze
licht geven? De opgewekte stroom zal teruggeleverd worden aan Sunny
Camp. Jan maakt een bank voor onder de lampen.
De directeur van het Von Gimborn Arboretum kwam 3 meidoorns en 2
sierappels brengen, die straks prachtig in bloei zullen staan. Twee
meidoorns staan al in de wal (Antonlaan), eentje moet daar nog komen
en de appels mogen
voor het hek bij de
parkeerplaats, aan
beide kanten van de
bank die Hans aan
het maken is.

We zijn weer goed verzorgd: Corrie kwam een lekkere aspergesoep
brengen en 's middags kregen we koffie van Femmy, een predikant van
het Leger des Heils. Sterre, meisje van de overkant, heeft me bij het
planten van de bomen gezellig geholpen.
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Met 18°C en droog weer is het zaterdag een
prachtige tuindag! Als we even stevig
doorwerken dan kunnen aan het eind van de
dag alle planten en bomen wel in de grond
staan. Nog even flink water geven, want pas
zondag valt het uit de lucht. Daarna is het
weer een paar dagen droog. Nu we extra
tuinslangen gekocht hebben - morgen spreken
we af waar we ze zullen opbergen - is het
hopelijk wel te doen om vaker langs te gaan,
alleen om te sproeien. Gelukkig hebben Steffie
en Anna dat al enkele keren gedaan. Er komen nog een paar grasscharen, zodat we het gras op de
wal kort kunnen houden.
Op de bijgewerkte plattegrond (zie bijlage) kun je zien wat er nog gepland is. A.s. dinsdag van 19:30u
tot 21:00u, bespreken we bij Corrie (Antonlaan 1 = overkant van de tuin) of bij eetcafé Pandarve, hoe
het verder zal gaan met de tuin.
Als je nog niet hebt doorgegeven of je
er zaterdag en/of dinsdag bij bent of
juist niet kunt komen, wil je dat dan
alsnog doen? Zaterdag ben ik er vanaf
10:00u, en waarschijnlijk wel tot
16:00u. Ook als je maar even een
uurtje over hebt, wordt het zeer
gewaardeerd als je komt helpen!
Tot ziens, Hanna
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